
RÉGI IDŐK FOCIJA tanári segédanyag

színes magyar játékfilm, 1973, 84 perc

rendező: Sándor Pál

író, forgatókönyvíró: Mándy Iván, Tóth Zsuzsa, operatőr: Ragályi Elemér

főszereplők: Garas Dezső, Major Tamás, Márkus László, Péter Gizi, 

Esztergályos Cecília, Temessy Hédi

Ajánlott korosztály: 9–12. osztály

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom,  

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és színház,  

történelem, állampolgári ismeretek

A film kapcsán feldolgozható témák:

■  csoport és egyén kapcsolata

■  közös érdek és érdekellentét

■  elhivatottság, akarat, alázat

■  humor régen és most

■  mozi régen és most

■  sport, sportszenvedély 

Feldolgozást segítő kérdések:

■  Kiknek a nevéhez fűződik az első mozgókép? 

■  Milyen szakaszait, mérföldköveit ismered a mozifilmnek?

■  Milyen némafilmeket és némafilmes alkotókat ismersz?

■  Milyen filmes eszközökkel lehet a némafilmes időszakot korhűen bemutatni?  

     Ezek közül mit használtak és mit nem használtak a filmben?

■   Láttál másik filmet a rendezőtől, Sándor Páltól, vagy az operatőrtől, Ragályi Elemértől?

■  A szereplők közül kit ismertél fel, miben láttad vagy hallottad még (játékfilm, sorozat, TV film, rádiójáték, 

     rajzfilm vagy külföldi film szinkronhang stb.)? A Filmkereső oldalon meg tudod nézni a szereplők nevét és   

     a filmek címét, amiben még szerepeltek.

■  Mi volt számodra vicces a filmben és miért? Mi volt, ami szerinted kevésbé volt humoros, és miért? 

■  Mi hajtja Minarik Edét? Ismersz olyan kitalált vagy valós karaktert, akire hasonlít Minarik Ede?

■  Hogy bánik Minarik Ede a csapattagokkal?

■  A csapattagok közül ki számodra a legemlékezetesebb karakter?  

Milyen tulajdonságai miatt megjegyezhető?

■  Miért lehet fontos a sport emberek számára? Milyen formában nyilvánulhat meg a sport szeretete?

Sándor Pál

A feladatlaphoz tartozó megoldókulcs: 
1 .b  ■  2 .a  ■  3 .c  ■  4 .d  ■  5 .a  ■  6 .b  ■  7.c  ■  8 .d  ■  9.b  ■  10.b  ■  11 .b ■  12 .d

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/regi-idok-focija
https://filmkereso1.filmarchiv.hu/#R%C3%A9gi%20id%C5%91k%20focija//////1/80000789
https://filmkereso1.filmarchiv.hu/#//8567////0
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Feladatok:  

 

■  Forgass 1–2 perces némafilmet egy hétköznapi cselekvésről (pl.: bögremosogatás)! 

     Próbálj minél több némafilmes eszközt használni.

■  Válassz ki egy rövid jelenetet a filmből, 

     gondolkozz visszafelé: írj a jelenethez forgatókönyvet.

■  Te milyen sportágról forgatnál filmet? Miért döntöttél  

     éppen emellett a sport mellett? Válassz ki egy karaktert  

     a filmedből, és írj róla egy rövid jellemzést. 

■  Hogyan hirdetnéd a filmet? Válassz ki pár jelenetet,  

     ami szerinted fontos, hogy szerepeljen az előzetesben.

■  Milyen szempontokat szükséges figyelembe venni  

egy filmplakát készítésénél? Rajzolj vagy szerkessz két 

plakáttervet a filmhez az összegyűjtött szempontok alapján! 

Az egyik plakátot úgy tervezd, hogy az 1920-as évek, 

a másikat úgy, hogy a 2020-as évek közönségének szóljon. 

 

Alapfilmek cikk: Baski Sándor
Tanári segédanyag: Erdős Emese

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/regi-idok-focija

